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آخرین وضعیت پرداخت وام  ازدواج
 فرزندآوری و ودیعه مسکن

معــاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای امســال تا ۱۰ مردادماه، 
۱۴۰۱ تعداد ۲۱۷ هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۸۶ هزار و ۷۴۸ میلیار ریال 
و همچنین تعداد ۳۲۰ هزار و ۶۵۸ فقره وام قرض الحســنه ازدواج به مبلغ ۴۴۰ 
هزار میلیارد ریال پرداخت شــده است.به گزارش بانک مرکزی، مهدی صحابی 
گفت: پرداخت وام ودیعه مســکن هم در بانک های مربوطه  سرعت گرفته است 
بطوریکه که از نیمه خرداد )زمان ابالغ دستورالعمل( تا ۱۰ مرداد، تعداد ۳۵ هزار 
و ۶۱۶ پرونده برای متقاضیان معرفی شده به بانک های مربوطه تشکیل شده که 
از این تعداد ۱۴هزار و ۸۵۰ نفر به میزان ۸۶۱۶ میلیارد ریال تســهیالت ودیعه 
مســکن خود را دریافت کرده اند. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام 
ودیعه مسکن برای متقاضیان شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان، برای کالنشهرها 
۷۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان مقرر شده است.معاون 
اداره اعتبــارات بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی پس از مصوبه شــورای پول و 
اعتبار سهمیه بانکی و استانی را به همراه دستورالعمل نحوه پرداخت به سیستم 
بانکی ابالغ کرد. بر این اساس متقاضیان دریافت تسهیالت با مراجعه به سامانه 
وزارت راه و شهرســازی و ارائه اجاره نامه کدرهگیری دار رســمی مربوط به سال 
۱۴۰۱ ثبت نام اولیه را انجام می دهند. پاالیش اولیه در وزارت راه و شهرســازی 
برای بررسی مالکیت مسکن متقاضی انجام شده و واجدین شرایط پس از دریافت 
پیامک تایید نسبت به انتخاب بانک و شعبه اقدام می کنند. در شبکه بانکی نیز با 
استفاده از سامانه سمات استعالم وام مسکن، جعاله و ودیعه فعال برای متقاضی 
انجام شده و اگر متقاضی فاقد تســهیالت مربوطه باشد فرآیند تشکیل پرونده 
انجام شده و تســهیالت به متقاضی پرداخت می شود.  صحابی درباره سود این 
تسهیالت تصریح کرد: سود تسهیالت ودیعه مسکن برمبنای مصوبه شورای پول 
و اعتبار ) ۱۸ درصد ( محاسبه می شود و مدت بازپرداخت آن نیز ۵ ساله است. 
همچنین سقف کل تسهیالت پرداختی توسط شبکه بانکی برای ودیعه مسکن 
۴۰ هزار میلیارد تومان مقرر شده است. شورای پول و اعتبار پیش از  آنکه بسته 
ارائه شود، موضوع را به بانک مرکزی ابالغ کرد و این مصوبه را هم ما به بانک ها  
ابالغ کرده بودیم و  متقاضیان  از ۳۱ خرداد به بعد با ثبت نام در سامانه حمایتی 

می توانند این تسهیالت را با مراجعه به بانک ها دریافت کنند.

ورود دو کشتی حامل گندم و روغن خام 
به بندر شهید رجایی

دو فروند کشــتی اقیانوس پیمای حامل ۹۵ هزار و ۵۰۰ تن کاالهای اساسی 
طی هفته گذشــته در بندر شــهید رجایی پهلوگیری کردند.به گزارش شرکت 
بازرگانی دولتی ایران؛ دو کشتی حامل کاالهای اساسی وارد بندر شهید رجایی 
شــد؛ یکـــی از این کشــتی ها حامل ۳۳ هزار تن روغن خام خوراکی است که 
عملیات تخلیه محموله آن آغاز شــده و برای تصفیه و استحصال روغن خوراکی 
در حال ارسال به کارخانجات روغن کشی است.بر اساس این گزارش، یک کشتی 
دیگر نیز حامل ۶۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم اســت که روز پنج شنبه هفته گذشته 
وارد آب های کشــور شده و محموله  آن در حال تخلیه از کشتی است تا پس از 
بارگیری به مراکز ذخیره سازی در سراسر کشور ارسال شود.این گزارش می افزاید، 
محموله های روغن خام و گندم این دو فروند کشتی از مجموع خریدهای شرکت 
بازرگانی دولتی ایران اســت که برای تأمین نیازهای اساسی کشور و تنظیم بازار 
کاالهای اساسی، خریداری و از طریق بندر شهید رجایی وارد کشور شده است.

گفتنی است، بندر شهید رجایی یکی از مبادی اصلی ورود انواع کاالهای اساسی 
به کشــور است که سالیانه میلیون ها تن کاال از جمله گندم، روغن خام، برنج و 

شکر خام از طریق این مبدأ وارد کشور می شود.

۳ تا ۵ هزار تن ماهی در سیل اخیر تلف شد
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی خاطر نشان کرد: ماهی پایین تر از 
قیمت تمام شده در بازار عرضه می شد. تولیدکنندگان نیز از فروش آن اجتناب 
کردند از این رو دپو ماهی در مزارع افزایش پیدا کرد و ســیل، گل آلودگی آب و 
تراکم ماهی در مزارع میزان تلفات ماهیان در ســیل اخیر را تشــدید کرد.آرش 
نبی زاده در گفت وگو با ایلنا، با اشــاره به خســارت های ناشی از سیل به مزارع 
پرورش ماهیان قزل آال، گفت: گل آلودگی و رانش زمین خسارت  و تلفات زیادی 
به پرورش دهندگان ماهی در مناطق هزار، فیروزکوه، تنکابن، یاســوج، لرستان و 
تهران وارد کرد.وی با بیان اینکه حدود ۳ تا ۵ هزار تن ماهی پرورشــی در این 
ســیل اخیر تلف شدند، تصریح کرد: سیل به ۲ شکل متفاوت می تواند به مزارع 
پرورش ماهی آسیب وارد می کند؛ نخست، سیل مزارع را کامال تخریب و از بین 
می برد و دوم، سیل باعث گل آلود کردن آب مزارع می شود.نبی زاده ادامه داد: در 
سیل اخیر ماهیان به دلیل باال بودن حجم گل آلودگی آب خفه شدند و باید آن ها 
را دفن کرد و این سخن به این معناست که هزینه و بار جدیدی به تولیدکنندگان 

برای دفن ماهیان تحمیل می شود.

امالک روستاییان، رایگان سنددار می شود
فرآیند شناسایی تمامی اراضی روستایی برای صدور سند تک برگی با امضای 
تفاهمنامه مشــترک میان بنیاد مسکن انقالب اســالمی و سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور، تسریع شد.به گزارش ایلنا، بر اساس مفاد این تفاهمنامه که امروز 
به امضای حســن بابایی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشــور و اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی رســید، تمام اراضی 
موجود در روســتاهای باالی ۲۰ خانوار و شــهرهای زیر ۲۵ هزار نفر شناسایی، 
مستندسازی، هویت سنجی و تثبیت مالکیت می شوند و اسناد مالکیت دفترچه ای 
آنها پس از حد نگاری به اســناد تک برگی تبدیل خواهند شــد.به گفته معاون 
رئیس قوه قضائیه، تاکنون ۲۴۵ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی روستایی تثبیت شده 

و از این رقم برای ۲۱۵ هزار هکتار از اراضی سند صادر شده است.

خسارت ۸۰۰ میلیاردی سیل به راه های کشور
مدیرکل بحران و تجهیز ماشین آالت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
تاکیــد کرد: برآوردهای اولیه حاکی از وارد آمدن ۸۰۰ میلیارد تومان خســارت 
به راه ها و ابنیه فنی کشــور تا کنون است.به گزارش ایلنا، غالمعباس بهرامی نیا 
مدیرکل بحران و تجهیز ماشین آالت ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اعالم کرد: بر اساس برآوردهای اولیه تاکنون ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به راه ها 
و ابنیه فنی وارد شده است.وی ادامه داد: طی روزهای گذشته که سامانه بارشی 
مانسون به کشور وارد شده بود ۷۱ محور اصلی و فرعی در کشور را خسارت زد 
و مسدود کرد که تا کنون ۵۳ محور بازگشایی شده و ۱۸ محور دیگر شامل پنج 
محور شــریانی و ۱۳ محور غیر شریانی همچنان مسدود است.به گفته مدیرکل 
بحران و تجهیز ماشین آالت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، محورهای 
آســیب دیده و سیل زده در ۲۲ استان بر اساس برآوردهای اولیه تا کنون ۸۰۰ 

میلیارد تومان به آنها و ابنیه فنی شان خسارت وارد شده است.

سبزپوشی شاخص بورس با رشد ۴ هزار واحدی
شاخص کل بورس تهران روزگذشته با تغییر جهت از منفی به مثبت، پس از 
چند روز نزول، سبزپوش شد و با چهار هزار و ۱۱۲ واحد افزایش در ارتفاع یک 
 میلیون و ۴۲۷ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، شــاخص هم وزن با ۳۸۶ 
واحد افزایش به ۳۸۰ هزار و ۳۶۲ واحد و شــاخص قیمت با ۲۳۲ واحد رشد به 
۲۲۸ هزار و ۱۶۰ واحد رسید.شــاخص بازار اول، ۲ هزار و ۹۸۱ واحد و شاخص 
بازار دوم هشت هزار و ۳۷۳ واحد افزایش را ثبت کردند.روز دوشنبه در معامالت 
بورس تهران، بیش از سه میلیارد و ۵۵۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۲۰ هزار و ۸۱۶ میلیارد ریال معامله شد.همچنین صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس )فارس( با ۶۴۱ واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با ۳۳۵ واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با ۳۱۴ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با ۳۰۰ واحد، پاالیش نفت تبریز )شــبریز( با ۲۴۶ واحد و کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران )حکشــتی( با ۲۴۳ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه 
شدند.همچنین پتروشیمی فناوریان )شفن( با ۳۶۵ واحد، گروه مدیریت سرمایه 
گذاری امید )وامید( با ۱۷۸ واحد، داده گســتر عصر نوین های وب )های وب( با 
۱۱۴ واحد و صنعت غذایی کورش )غکورش( با ۹۷ واحد تاثیر منفی بر شاخص 
بورس داشــتند.بر پایه این گزارش، روزگذشــته نماد گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگستر(، پتروشیمی فناوران )شفن(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا 
)خســاپا(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( و انتقال داده های آسیاتک )آسیاتک( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

گزارش

اخبار کوتاه

بورس

در دو ســال اخیر اجاره بهای مســکن در تهران ۸۳.۳ 
درصد افزایش یافته حال آنکه می بایست حداکثر ۴۵ درصد 
رشــد می کرد .به گزارش خبرنگار مهــر، بانک مرکزی در 
آخرین گزارش وضعیت بازار مســکن در تیر ماه امســال از 
افزایش ۴۷.۴ درصدی اجاره مســکن در شهر تهران نسبت 
به تیر ماه ســال گذشــته و ۵۲.۳ درصدی در همه مناطق 
شــهری خبر داده است.رشــد ماهانه اجاره مسکن در تیر 
۱۴۰۱ نسبت به خرداد امسال نیز چه در شهر تهران و چه 
در همه مناطق شــهری ۴.۵ درصد بوده است.این در حالی 
است که ستاد ملی مقابله با کرونا در خرداد ۱۳۹۹ حداکثر 
ســقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن را ۲۰ درصد اعالم 
کرده بود که این مصوبه تنها ۴ ماه یعنی تا پایان شــهریور 
همان ســال )۱۳۹۹( سبب توقف رشــد ماهانه یا حتی در 
شــهریور ۱۳۹۹ سبب کاهش متوســط ماهانه اجاره بهای 
مسکن شده بود.ستاد ملی مقابله با کرونا در تیر ماه ۱۴۰۰ 
نیز با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بهای مســکن در 
تهران، ۲۰ درصدی در کالنشــهرها و ۱۵ درصدی در سایر 
مناطق شهری نسبت به رقم اجاره همان واحد مسکونی در 

ماه مشابه سال قبل از آن موافقت کرد.
برای سومین سال متوالی نیز در دولت سیزدهم مجدداً 
سیاست تعیین سقف اجاره بهای مسکن به تصویب شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا رسید که نرخ آن برای 
تهران حداکثــر ۲۵ درصد بود.بنابراین در تیر ماه امســال 
می بایســت حداکثر اجاره مســکن نســبت به تیر ۱۳۹۹ 
به رقم ۴۵ درصد در تهران می رســید.حال آنکه بر اســاس 
گزارش های بانک مرکزی در تیر ۱۴۰۱ نسبت به تیر ۱۳۹۹ 
میزان افزایش اجاره بهای مســکن در شــهر تهران اجاره 
مسکن ۳۴.۹ درصد در تهران و ۳۸.۷ درصد در کل مناطق 
شهری افزایش یافته است.به عبارت دیگر در دو سال اخیر 
اجاره بهای مسکن در تهران ۸۳.۳ درصد افزایش یافته حال 
آنکه می بایســت حداکثر ۴۵ درصد رشد می کرد که نشان 
دهنده افزایش ۳۷.۳ درصدی اجاره مســکن بیش از سقف 
تعیین شــده از سوی نهادهای سیاست گذار بخش مسکن 

بوده است.
البته در شــهریور ۱۳۹۹ علی رغــم ممنوعیت افزایش 
بیش از ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن، این شاخص )اجاره 
مسکن( طبق اعالم بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال 
قبل از آن )شهریور ۱۳۹۸( افزایش ۲۷.۳ درصدی در شهر 
تهران و ۳۰.۱ درصدی در همه مناطق شــهری شــده بود.

با این حال از شــهریور ۱۳۹۹ تــا کنون تا آبان ۱۴۰۰ طی 
۱۴ ماه متوالی اجاره بهای مسکونی رشد ماهانه داشته ولی 
از مرداد ۱۴۰۰ تا آبان همان ســال ناگهان این رشد اجاره 
بها، با ســرعت باالیی صورت می گیــرد و در آبان ۱۴۰۰ به 
سقف رشد اجاره مسکن طی ۲۵ ماهی که همواره نهادهای 
سیاســت گذار سقف برای اجاره مســکن تعیین کرده اند، 
رسید.نقطه جوش اجاره مسکن در ۲۵ ماه اخیر آبان ۱۴۰۰ 
با رقم ۵۱.۶ درصد برای شــهر تهــران و حدود ۵۵ درصد 

)۵۴.۹ درصد( برای همه مناطق شهری بود.
از آبان سال گذشــته تا اسفند ۱۴۰۰ تورم ماهانه اجاره 
مســکن روند نزولی یافت اما مجدداً از ابتدای امســال این 
شــاخص )اجاره مســکن( با روندی نزولی هر ماه افزایش 
می یابد ولی هنوز نتوانســته به قله آبان ۱۴۰۰ دست یابد.
رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در برنامه 
زنده تلویزیونی در خصوص سیاست های اجاره بهای مسکن 
اظهــار کرد: قیمت گذاری برای بخش خصوصی و مردم در 
بسیاری از کشــورهای دنیا که دچار بحران می شوند وجود 

دارد.

وی افزود: در وزارت راه و شهرسازی قرارگاه اجاره مسکن 
راه  اندازی کرده ایم اما در ســال های گذشته این وزارت وارد 
بازار اجاره نشده بود و در صنف وزارت صمت قرار داشت اما 
در این قرارگاه از قوه قضائیه، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران 
امالک و دســتگاه های دیگر دعوت کرده ایم.وی خاطرنشان 
کرد: با مصوبه شــورای عالی سران قوا تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد 
مردم جابه جا شــدند و بخش زیادی از مردم حدود ۸۵ تا 
۹۰ درصد واحد مسکونی اجاره ای را تخلیه نکردند.به گفته 
وزیر راه و شهرسازی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار مشاور امالک 
در کشور داریم که تعداد کمی از آنها به سامانه کد رهگیری 
متصل هســتند اما این ســامانه به وزارت راه و شهرسازی 
منتقل شده و همه بنگاه ها را به کد رهگیری وصل می کنیم؛ 
اگر این اتفاق رخ دهد بــه صورت آنالین می توانیم متوجه 
شــویم که چه موجر یا مشــاور امالکی نسبت به سال قبل 
ســقف اجاره بها را رعایت کرده یا خیر؛ اگر از ســقف مجاز 
رقم قرارداد اجاره بیشتر بود، سامانه کد رهگیری به سامانه 
وزارت راه آالرم می دهد. این اتفاق برای ســال آینده حتماً 

عملیاتی خواهد شد.

پرداخت وام اجاره به حدود ۱۵ هزار نفر تاکنون
از اواسط خرداد که فرآیند ثبت نام متقاضیان تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی آغاز شده 
تاکنــون بیش از ۳۵ هزار نفر برای دریافت وام به بانک های 
مربوطــه معرفی و حــدود ۱۵ هزار نفر این تســهیالت را 
دریافت کرده اند.به گزارش ایسنا، از زمان ابالغ دستورالعمل 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن در نیمه خرداد ماه ۱۴۰۱ تا 
امروز ۱۰ مرداد تعداد ۳۵ هزار و ۶۱۶ پرونده برای متقاضیان 
معرفی شــده کمک ودیعه مســکن به بانک های مربوطه 
تشــکیل شده که از این تعداد ۱۴ هزار و ۸۵۰ نفر به میزان 
۸۶۱۶ میلیارد ریال تسهیالت ودیعه مسکن خود را دریافت 
کرده اند.بنــا به گفته مهدی صحابیـ  معاون اداره اعتبارات 
بانک مرکزی، پس از مصوبه شــورای پول و اعتبار سهمیه 
بانکی و استانی به همراه دستورالعمل نحوه پرداخت به نظام 
بانکی از ســوی بانک مرکزی ابالغ شده است. بر این اساس 
متقاضیان دریافت تسهیالت با مراجعه به سامانه وزارت راه 
و شهرســازی و ارائه اجاره نامه کدرهگیری دار رسمی مربوط 
به ســال ۱۴۰۱ ثبت نام اولیه را انجــام می دهند.از روز ۱۲ 
خردادماه ثبت نام دریافت تســهیالت کمک ودیعه مسکن 
آغاز شده است.  این وام که به منظور حمایت از مستاجران 
در زمان شــیوع کرونا مصوب شــده در سال های ۱۳۹۹ و 
۱۴۰۰ نیز پرداخت شد. سقف این تسهیالت در شهر تهران 
در سال گذشــته ۷۰ میلیون تومان بود که امسال به ۱۰۰ 

میلیون تومان افزایش یافته است.
بر اساس مصوبه شــورای پول و اعتبار، سقف وام ودیعه 
مســکن برای متقاضیان شــهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان، 
برای کالن شــهرها ۷۰ میلیون تومان و برای ســایر شهرها 
۴۰ میلیون تومان مقرر شده است. متقاضیان برای ثبت نام 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن به سامانه طرح های حمایتی 
وزارت  راه و شهرسازی به نشانیsaman.mrud.ir مراجعه 
کنند.در ســالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ هزار نفر وام 
اجاره را دریافت کرده اند. این در حالی اســت که حدود ۸.۵ 
میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد. عدم اختصاص 
وام به بسیاری از مستاجران، گالیه های آنها را در پی داشت. 
به نظر می رسد با توجه به کمبود منابع،   بانک ها در پرداخت 
این تسهیالت سخت گیری هایی داشتند. آن طور که مدیرکل 
دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی گفته اولویت 
وام ودیعه مسکن با کسانی است که قبال این وام را دریافت 

نکرده اند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار 
داشــت: ســپرده گذاری در بانک ها کاهش پیدا کرده و به 
همین دلیل است که برخی از بانک ها خالف بانک مرکزی 
نرخ سود ســپرده گذاری را باال برده اند و حاضر هستند که 
تبعــات و مجــازات آن را بپذیرند چراکه ســپرده به اندازه 
مصرف وجود ندارد و اجبار در پرداخت تســهیالت تکلیفی 
باعث می شود که بانک ها برای تامین منابع از بانک مرکزی 
اســتقراض کنند.محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با ایلنا 
درباره پرداخت تسهیالت تکلیفی مانند فرزندآوری از سوی 
شبکه بانکی اظهار داشت: در ابتدا باید دو محدودیت  بانکی 
را در نظر گرفت؛ اول اینکه به طور کلی بانک های خصوصی 
تا ۲ درصد و بانک های دولتی تا ۲.۵ درصد می توانند مانده 
تسهیالت شــان را در ســال جاری افزایش دهند و امکان 

افزایش تا این سقف وجود ندارد. 
محدودیــت دیگــر دربــاره تامین منابع بــرای اعطای 
تســهیالت اســت،  منابع بانک از ســوی مردم و از طریق 

سپرده گذاری تامین می شــود و اگر سپرده  گذاری مردم در 
شــبکه بانکی کاهش پیدا کند، دیگر وجوهی نیست که از 
محل آن تسهیالتی به مردم پرداخت شــود.وی ادامه داد: 
بانک مرکزی بانک ها را برای ارایه تســهیالت به متقاضیان 
معرفی می کند و موضوع این است که بانک ها منابعی برای 
اعطــای این تســهیالت ندارند و اگر بانکــی هم برای اخذ 
تسهیالت به متقاضیان معرفی نمی شود به این دلیل است 
که از قبل به بانک مرکزی اعالم کرده اند، منابعی برای اعطای 
تســهیالت در اختیار ندارند.دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی افزود: اینکه عده ای می گویند بانک های 
خصوصی در پرداخت تسهیالت از جمله تسهیالت تکلیفی 
از قانون تمکین نمی کنند، هجمه ای به بانک های خصوصی 
است و بدون اینکه اطالعی از فرایند تامین منابع و پرداخت 
تسیهالت داشته باشند، در این باره صحبت می کنند. اخیرا 
خبری از سوی یکی از مسئوالن استانی منتشر شده مبنی 
بر اینکه بانکی اعالم کند به دلیل نبود منابع، امکان پرداخت 

تسهیالت را ندارد، تخلف است و آن را به تمام دستگاه های 
مختلف اســتانی ابالغ کرد اما بانک ها در شرایطی که منابع  
و وجوهی ندارند چطور می توانند تسهیالت پرداخت کنند؟ 
جمشــیدی درباره پرداخت تســهیالت فرزندآوری گفت: 
اعطای تســهیالت فرزندآوری اولین بار است که به بانک ها 
تکلیف می شــود و به طور قطع هر بانک و هر دســتگاهی 
سعی می کند در اجرای این سیاســت کشور برای افزایش 
جمعیت مشارکت کند و مجلس هم برای افزایش جمعیت 
این برنامه و ارایه تســهیالت را به بانک ها تکلیف کرده  اما 
اشتباه این اســت که تصور می کنند همه بانک ها از جنس 
بانک هــای دولتی و مانند انها زیر مجموعه دولت هســتند 
درحالی که بانک های خصوصی در برابر ســپرده های مردم 
مســئول اند.وی افزود: در روند پرداخت تسهیالت اگر زیانی 
متوجه بانک های دولتی شود دولت امکان جبران آن را دارد 
اما در بانک های خصوصی خودشان باید این زیان را جبران 
کنند و در نهایت ســهامداران آسیب می بینند و اگر امروز 

ســهامداران از خرید سهام بانکی استقبال نمی کنند به این 
دلیل است که ســهامداری بانک ها در این شرایط جز زیان 
چیزی دیگری برای آنها نداشــته است.دبیر کانون بانک ها 
و موسســات اعتباری خصوصی ادامه داد: نرخ ۱۸ درصدی 
سود سپرده بانکی با نرخ سود تسهیالت بسیار متفاوت است. 
سود سپرده گذار سود ۱۸ درصدی را ماهانه دریافت می کند 
اما آیا تمام تســهیالت گیرنده هر ماه ســود ۱۸ درصدی را 
پرداخت می کنند؟ اساســا اگر اقساط تسهیالت بازپرداخت 
شود، پرداخت سود تسهیالت به صورت یک ساله و ۶ ماهه  
و زمان دار است و در تسهیالت فرزندآوری پرداخت سود در 
طول ۱۰ سال انجام می شود و جبران زیان آن بر عهده خود 
بانک است و بانک ها در اختیار سهامداران هستند.جمشیدی 
با بیان اینکه تسهیالت تکلیفی تورم زا هستند، اظهار داشت: 
تســهیالت تکلیفی پس از دریافت، به صورت آنی مصرف 
می شــود و اساســا خانواده های نیازمند این تســهیالت را 

دریافت و مصرف می  کنند. 

در آستانه واردات خودرو ، همچنان حدود ۲۲۴۹ دستگاه 
انواع خودرو از ســال های قبل در گمــرک مانده و تعیین  
تکلیف نشده اســت.به گزارش ایســنا، بعد از آنکه مصوبه 
مجلس درباره واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف 
شد، در خردادماه، قانون ســاماندهی واردات خودرو که در 
آبان ماه سال گذشته در راستای ساماندهی بازار در مجلس 
تصویب شــده بود، به دولت ابالغ شد. قرار بر این بود که در 
فاصله یک ماه،  آئین نامه واردات خودرو نهایی و ابالغ شــود 

که هنوز خبری از آن نیست.
با این وجود اخبار از ورود خودرو تا شهریورماه یعنی کمتر 
از یک ماه دیگر حاکی است و آن طور که منوچهر منطقی- 
معــاون حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت(- 
تاکید داشــته،  طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تا شهریور 
۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می شــود.اکنون واردات خودرو 
که از ســال ۱۳۹۷ به دلیل وضعیت ارزی ممنوع شد، لغو 
شــده اســت و دولت حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد 
از محل واردات خودرو در ســال جدید در بودجه امســال 
پیش بینی کرده است، اما همچنان واردات در ابهام قرار دارد 
و ســازوکار آن مشخص نیست.در حاشیه این جریان، بحث 
خودروهای وارداتی دپو شــده در گمرک مطرح است که از 
سالها قبل از ممنوعیت واردات به گمرک رسیده و در نتیجه 
تصمیم یکباره برای ممنوعیت، بالتکلیف باقی ماند. بیش از 
۱۲ هزار خودروی دپو شــده در گمرک که درنهایت با چند 
مصوبه و تمدید زمان، از دی ماه ۱۳۹۷ تا شــهریور ۱۳۹۹ 
تعداد زیادی از آن ترخیص شــد ولی بخشی دیگر به دالیل 
مختلف، ترخیص نشــد و مدت هاست در انبارها مانده است 
و بارها تصاویری از وضعیت نامناسب آنها در فضای مجازی 
منتشــر و مورد توجه کاربران قرار گرفته بود.این در حالی 
اســت که در آبان سال گذشــته و به دنبال  دستور رئیس 
جمهوری مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در 
گمرک، گزارشی از سوی معاونت وقت فنی گمرک ایران به 

وزارت اقتصاد ارائه و وضعیت خودروها اعالم شــد. بر اساس 
این گزارش، از ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی وارداتی که 
با ممنوعیت واردات مواجه شده بود،  ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه 
طبق مصوبات دولت ترخیص و ۲۲۴۹ خودروی دیگر امکان 
ترخیص پیدا نکرده بود.دلیل عدم تعیین تکلیف خودروهای 
باقی مانده ، به داشــتن پرونده های قضایی، منع واردات و یا 
عدم ثبت سفارش است؛ به طوری که ۱۰۸۹ دستگاه دارای 
پرونــده قضایی بود که طبق مصوبات قبلی قید زمانی برای 
ترخیص آنها مصرح نیســت و در صورت صدور رأی قطعی 
منع پیگرد یا برائت از سوی مرجع رسیدگی کننده،  با رعایت 

مقررات امکان ترخیص دارد.
احتمال امحای

 ۷۳ دستگاه خودروی آمریکایی
۷۳ دســتگاه نیــز خــودروی آمریکایی و یا ســفارش 

آمریکاســت که در کل، واردات این قبیل خودروها از سال 
۱۳۹۵ ممنوع اعالم شده بود و امکان ورود به مناطق آزاد و 
سرزمین اصلی را ندارند. بنابراین اینکه تکلیف این خودروها 
چه می شــود تا حدودی مشخص است، زیرا امکان ورود به 
سرزمین اصلی و حتی مناطق آزاد را نداشته و درنهایت دو 
راه باقی می ماند؛ یا باید بازصادرات شود که ممکن است به 
در گذر زمان و افت مدل خودرو و آســیب دیدن ظاهر آن، 
به دلیل ماندن در شــرایط آب و هوایی نامناسب، خریداری 
برای آن در کشورهای دیگر نباشد. راه دیگر نیز امحای فنی 

این خودروهاست.
این در حالی اســت کــه چندی پیش، ســه خودروی 
آمریکایی که چند سالی متروکه شده بود، از سوی سازمان 
اموال تملیکی امحا شــد، چرا که نه امکان ورود به کشور را 
داشــت و نه خریداری برای بازصادرات آن پیدا شد؛ از این 

رو ممکن اســت با گذر زمان،  این ۷۳ خودرو  نیز به چنین 
سرنوشتی دچار شود.  پیش تر وقتی که بحث تعیین تکلیف 
خودروهای دپو شــده و واگذاری به مناطق آزاد مطرح شد، 
پیشــنهاد امحای فنی خودروهای آمریکایی ارائه شده بود. 
۱۰۰ خودرو نیز متعلق به ســهمیه جانبازان بوده که باالی 
۲۵۰۰ سی ســی اســت ولی قابلیت ترخیص داشته است.
امــا موضوع مورد توجه به حدود ۹۲۷ دســتگاه خودرویی 
برمی گردد که فاقد ثبت سفارش بوده و یا تاریخ آن منقضی 
شده اســت، بر این اســاس در صورتی که با مجوز دولت، 
وزارت صمت نسبت به باز کردن ثبت سفارش با توجه به لغو 
ممنوعیت واردات خودرو اقدام کند،  امکان ترخیص خواهد 
داشت. در سه ســال اخیر و در جریان مصوبات دولت برای 
تعیین  تکلیف خودروهای مانــده در گمرک ، موضوع انجام 
ثبت سفارش برای این خودروها از سوی وزارت صمت، مطرح 
شد ولی اقدامی صورت نگرفت و اگر این اتفاق نیفتد، بحث 
مرجوعی و بازصادرات نیز مطــرح خواهد بود.این در حالی 
است که در اواخر آبان پارسال، پیش نویس پیشنهادی برای 
مشخص شــدن وضعیت خودروهای دپو در گمرک جهت 
تصویب در هیات وزیران،  از ســوی گمرک ایران به وزارت 
اقتصاد ارائه شــد تا مورد بررسی قرار گیرد اما به نتیجه ای 
نرسید.در حالی تکلیفی برای این حجم از خودروی مانده در 
شــرایط نا مناسب آب و هوایی در انبارهای مختلف گمرک 
و امــوال تمکلیکی وجود ندارد که اعالم آخرین موضع وزیر 
صمت نشــان داده که برنامه ای هم برای تعیین تکلیف آنها 
در دستور کار نیست. فاطمی امین در این باره گفته که طبق 
قانون، واردکنندگان می توانند کاال را بدون ثبت ســفارش 
وارد گمرک کنند، اما نمی توانند آنها را ترخیص کنند. این 
اتفاق در بخش خودرو هم افتاده، اما برنامه ای برای ترخیص 
آنها نداریم. درنهایت بعد از ابالغ آئین نامه واردات خودرو بر 
اســاس شرایط تعیین شده در آن، وضعیت خودروهای دپو 

شده مشخص می شود.

تنها 1۵ هزار وام ودیعه به مستاجران پرداخت شد

افزایش ۸۳ درصدی اجاره مسکن در تهران طی ۲ سال اخیر

برای پرداخت تسهیالت تکلیفی مجبور به استقراض از بانک مرکزی هستیم

سپرده گذاری مردم در بانک ها کاهش پیدا کرد

در آستانه واردات جدید خودرو

وضعیت مبهم ۲۲۴۹ خودروی وارداتی؛ ترخیص، مرجوع یا امحاء؟

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق ۱۵۷ 
درصــدی مالیات بخش درآمد امالک اجاری نســبت 
به ســال گذشــته خبر داد و گفت: این میزان تحقق، 
حاصل اجرای برنامه های هوشمندسازی نظام مالیاتی 
و مبارزه با فرار مالیاتی در یک ســال گذشــته است.
به گزارش ســازمان امور مالیاتی، داوود منظور با بیان 
اینکه مالیات ابرازی صاحبان درآمد امالک اجاری بابت 
عملکرد سال ۱۴۰۰، حدود ۱۵۷ درصد تحقق نسبت 
به ســال گذشته داشته اســت، گفت: مجموع مالیات 
ابرازی صاحبان درآمد امالک اجاری در تیرماه امسال، 
رقمی معادل ۱۳ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال بوده است.وی 
همچنین خاطرنشان کرد: تعداد اظهارنامه ارایه شده از 
ســوی صاحبان درآمد امالک اجاری در تیرماه امسال 

)بابت عملکرد سال ۱۴۰۰ ( حدود ۴۳۱ هزار اظهارنامه 
بوده که به صورت الکترونیکی به سازمان ارسال شده و  
مربوط به ۸۸۵ هزار ملک در سراسر کشور بوده است. 
در سال گذشته بابت عملکرد سال ۱۳۹۹، رقمی معادل 
۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال مالیات از بابت درآمد امالک 
اجاری وصول شده بود.رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشور درباره طرح ها و برنامه های این سازمان بر کنترل 
سوداگری در بخش مسکن نیز گفت: نظام مالیاتی در 
تالش است تا با اجرای دو پایه مالیاتی در سال جاری، 
شامل مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر واحدهای 
مسکونی گران قیمت، تا حد امکان از سوداگری در بازار 
مسکن کاســته و ثبات و وضعیت پایدار را برای حوزه 

مسکن به ارمغان بیاورد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه 
بیــش از ۹۷.۵ درصد از ابزارهای پرداخت به ســامانه 
مودیان مالیات متصل شــده  اســت، گفت: با اقدامات 
مشــترک بانک مرکزی ، شبکه پرداخت و سازمان امور 
مالیاتی، اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مؤدیان به مراحل انتهایی خود نزدیک می شود.
به گزارش ایرنا، »مهران محرمیان« اظهار کرد: در حال 
حاضر بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزارهای پرداخت، اعم از 
دستگاه های کارتخوان و ابزارهای پذیرش اینترنتی به 
ســامانه مودیان مالیات متصل شده اند و دارای پرونده 
مالیاتی هســتند.وی افزود: آن درصد اندک باقیمانده 
هم در دو هفته آینده به این ســامانه متصل و یا قطع 
خواهند شــد.به گفته معــاون فناوری های نوین بانک 

مرکزی، در روند اجرای این تکلیف قانونی، ســعی شد 
حداقل آسیب به کسب و کارها وارد شود و بر این اساس 
عملیات اجرایی این بخش از قانون به صورت تدریجی 
و مرحله به مرحله انجام شــد.محرمیان گفت: با کامل 
شدن ســاماندهی شبکه پرداخت، شفاف شدن جریان 
پرداخت ها و فعالیت های اقتصادی را شــاهد خواهیم 
بود.بر اســاس ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و 
ســامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است با همکاری 
سازمان امور مالیاتی، دستگاه های کارتخوان بانکی و یا 
درگاه های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی کند  و با 
ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی 
بنگاه هــای اقتصادی به هر یــک از پایانه های فروش، 

شناسه یکتا اختصاص دهد.
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